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APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Zöld utat kapott a légi szúnyogirtás
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 180 

napra engedélyezte a rovarok okozta betegséghul-

lám megjelenését elkerülendő a légi kémiai szú-

nyogirtást.

Az NNK döntéséhez az vezetett, hogy az Országos Katasztrófa
védelmi Főigazgatóság (OKF) arról tájékoztatta az országos tisz
tifőorvost, hogy az elmúlt hetek esőzései miatt rendkívüli mó
don elszaporodtak a szúnyogok.
Arról is beszámoltak a katasztrófavédők, hogy a megfelelő mér
tékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai módsze
rekkel már nem biztosítható – olvasható az MTI híradásában. 
Kevesen tudják, hogy rovarok a kellemetlen csípéseiken túl több 
fertőző betegség terjesztői is lehetnek és nem utolsó sorban az 
utóbbi években számos olyan trópusi szúnyogfaj is megjelent, 
amely forró égövi betegségeket terjeszt – olvasható a közlemény
ben. Nem árt tudni, hogy a szúnyoggyérítés idején a szabadban 
tárolt tárgyakat, ruhákat le kell takarni vagy zárt térbe kell vinni.

Emellett a kezelés alatt és után egy órán át az ablakokat, ajtó
kat zárva kell tartani, a szellőztető berendezéseket pedig ki kell 
kapcsolni. Apátfalván 2020. július 28 napján és augusztus 11én 
az Önkormányzat illetékességi területén a napnyugtát megelőző 
1,5 órában LÉGI ÚTON történő, július 28án és augusztus 5én, 
napnyugta utáni órákban földi úton történő kémiai szúnyoggyé
rítésre került sor a településen.

Szekeres Ferenc polgármester

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata és az apátfalvi Szent 

Mihály Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az Állam- és Egyházalapító Szent István Király ünnepe alkal-

mából tartandó ünnepi szentmisére és települési ünnepségre.

Helye: Szent Mihály Római Katolikus Templom

Ideje: 2020. augusztus 20. (csütörtök)
Ünnepi szentmise kezdete: 9.00
A misét celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános úr

Települési ünnepség kezdete: 9.45
Ünnepi beszédet mond Kiszely Jánosné alpolgármester asszony
Új kenyér megáldása, Szent István Király szobrának megkoszorúzása



2020. augusztus2 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

A testület 2020. július 16-án rend-

kívüli ülést tartott.

Megtárgyalásra és elfogadásra került a 
Belső Ellenőrzés 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló, majd elfogadta a 2019. 
évi zárszámadásáról szóló rendeletét. Ezt 
követően döntött arról, hogy az Önkor
mányzat tulajdonában álló sportpályát az 
Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület 
használatába adja.

A képviselőtestület tulajdonosi hozzájá
rulását adta:
–  optikai gerinchálózat bővítéshez,
–  a Délibáb utcában egy ingatlan közép

nyomású gázellátásához, nyíltárkos 
technológiával,

–  egy földterület öntözéses gazdálkodás 
megvalósításához.

A képviselő-testület 2020. július 

27-én tartotta soros ülését.

Ezen az ülésen módosításra került az ön
kormányzat 2020. évi költségvetése. A 
képviselőtestület az önkormányzat 2020. 
évi költségvetését 827.857 eFt bevétellel 
és 827.857 eFt kiadással állapította meg.

A Képviselőtestület az önkormányzati tu
lajdonú földterületek újbóli bérbeadásáról 
döntött. Egyfordulós nyílt pályázatot fog 
hirdetni a tulajdonát képező földterületek 
haszonbérlet útján történő hasznosítására. 
A pályázatok beadásának határideje: 2020. 
augusztus 31. A pályázat alapján köthető 
haszonbérleti szerződés határozott idő
tartamra, 2 évre szól, amennyiben a pá
lyázatban nyertes ajánlattevő korábban 
haszonbérlője volt az adott ingatlannak, 
lehetőség van a korábbi szerződés 2 éves 
határozott idejű meghosszabbítására.

Felülvizsgálatra került a faluházban elér
hető irodai szolgáltatások árlistája.

Tájékoztatás hangzott el a veszélyhely
zet alatt hozott fontosabb polgármesteri 
döntésekről.

Apátfalva Község Önkormányzata Kép
viselőtestülete pályázatot nyújtott be 
Magyarország 2020. évi központi költség
vetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet II. pont a) Önkormányzati fel
adatellátást szolgáló fejlesztések támoga
tására ad) Közös önkormányzati hivatal 
székhelyének infrastrukturális fejlesztése 
alpontra.

A Képviselőtestület a pályázathoz 5% ön
erőt, 1.400.655 Ftot biztosít. A projekt 
teljes költsége 28.013.100 Ft. A támogatás 
összege 26.612.445 Ft.

Apátfalva Községi Önkormányzata Képvi
selőtestülete a NIF által a tervezett 432. sz. 
másodlagos főútvonal apátfalvai nyomvo
nalának megvalósulásához településren
dezési eszközök módosítását végezteti a 
Cívis Komplex Kft. megbízásából.

Az egyes tervek, illetve programok kör
nyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. ren
delet) 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
a település egészére készülő helyi építési 
szabályzat kisebb módosításánál a várható 
környezeti hatás jelentősége és így a kör
nyezeti vizsgálat szükségessége eseti meg
határozás alapján dönthető el.

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
a településrendezési eszközök kidolgozója 
kikéri a Korm. rend. 3. számú melléklet
ben meghatározott környezet védelméért 
felelős közigazgatási szervek (a továbbiak
ban: környezet védelméért felelős szervek) 
véleményét arról, hogy a hatáskörükbe 
tartozó környezet vagy természetvédelmi 
szakterületet illetően várhatóe jelentős 
környezeti hatás, szükségese a környezeti 
vizsgálat lefolytatása.

A dokumentáció véleményezése megtör
tént. A környezet védelméért felelős szer
vek nyilatkozatai alapján a hatáskörükbe 
tartozó környezet vagy természetvédelmi 

szakterületet illetően a tervezett módo
sítással nem várható jelentős környezeti 
hatás, a környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem tartják szükségesnek.

Apátfalva Községi Önkormányzat Képvi
selőtestülete a NIF által a tervezett 432. sz. 
másodlagos főútvonal apátfalvai nyom
vonalának megvalósulásához kapcsolódó 
településrendezési eszközök módosítását 
végzi a Cívis Komplex Kft. megbízásából. 
Apátfalva Község Önkormányzata Kép
viselőtestülete a 12/2017.(IX.27.) számú 
rendeletben rendelkezett az Apátfalva 
Község településfejlesztési, településren
dezési és településképpel kapcsolatos fel
adataival összefüggő partnerségi egyezte
tés szabályairól.
A településfejlesztési koncepcióról, az in
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintéz
ményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kormányrende
let) 42. § (1) szerint „Tárgyalásos eljárás 
esetén a polgármester a településrendezési 
eszköz tervezetét a végső szakmai vélemé
nyezési szakasz kezdeményezése előtt vé
leményezteti a partnerekkel a 29/A. § sze
rint. A Kormányrendelet 29/A. § (2) sze
rint „A polgármester az elkészült 432. sz. 
másodlagos főútvonal apátfalvai nyom
vonalának megvalósulásához kapcsolódó 
településrendezési eszköz tekintetében 
– a széleskörű nyilvánosság biztosításával – 
partnerségi véleményezésre bocsájtja a (3) 
bekezdés szerint, az önkormányzati rende
let partnerségi egyeztetés szabályai szerin
ti helyen és módon. A honlapon történő 
kifüggesztés alatti időszakban észrevétel 
nem érkezett. A partner szervezetek által 
nem érkeztek kérdések, észrevételek, ezért 
a partnerségi egyeztetést le lehet zárni.

A képviselőtestület zárt ülés keretében 
tárgyalta meg a szociális igazgatással ösz
szefüggő, valamint egyéb személyes adat
védelmet igénylő döntési javaslatokat.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. július

SZÜLETÉS:
07.07. Komáromi Erika
Édesanyja: Szél Annamária
Édesapja: Komáromi Sándor
Apátfalva, Templom u. 106.

07.12. Bakai Kristóf Gellért
Édesanyja: Bárdos Renáta
Édesapja: Bakai Gellért
Apátfalva, Templom u. 122.

07.15. Sápos Eszter Mária
Édesanyja: Vass Ildikó
Édesapja: Sápos Attila István
Apátfalva, Árpád u. 11.

07.18. Veréb Hanna
Édesanyja: Borbély Renáta
Édesapja: Veréb Áron
Apátfalva, Kossuth L. u. 7.

HALÁLESET:
Varga Mihályné (Tóth Ilona)
Kisköz utca 20. Élt 92 évet

Ványa Zoltán Széchenyi utca 2. 
Élt 58 évet

Nacsa Jánosné (Nagy Rozália) Ady E. 
utca 101. Élt 94 évet

Mészáros József Hold utca 8. 
Élt 89 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Marosvölgyi Sándor Apátfalva, Hold 
u. 14. és Deák Viktória Apátfalva, 
Hóvirág u. 25. 

Ludányi István és Papp Erzsébet 
Makó, Csanád Vezér tér 15.

Baráth János István és Pomikula Já-
nosné Apátfalva, Maros u. 66. 

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2020. má
sodik félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az 

iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:
2020. szeptember 15.

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 

érvényes jegybanki alapkamat 0,6%os része.
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az egyenlegértesítőt ügyfélkapun keresztül 

küldtük ki.

Az iparűzési adóbevallás beadási és fizetési határideje:
2020. szeptember 30.

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Helyi adókat 

ezentúl Ügyfélkapun keresztül is befizethetik!

Feltétele: Ügyfélkapus regisztráció

A befizetés menete: 

1.  eonkormanyzat.gov.hu weboldalon válassza az ügyintézés bejelentkezéssel 
ikont, majd az ügyfélkapus belépést. 

2.  Sikeres bejelentkezés esetén a neve alatt válassza ki a települést. 
3.  Következő lépésben az Adók, díjak, illetékek befizetése ikonra kattintva lekér

dezheti befizetéseit.
4.  A befizetések megjelentése után, a befizetni kívánt adószámlákat ki kell jelölni.  

A befizetni kívánt adóösszeg adatok számlánként módosíthatja.
5.  A Fizetés összesítés gombra kattintva megjelenik a fizetendő összeget.
6.  A Tovább a fizetéshez gombra kattintás hatására egy újabb felületen megjelen

nek az Internetes fizetésre vonatkozó információk.
7.  A bankkártya adatok megadása, majd a Jóváhagyás után megtörténik a fizetés.

Kérdés esetén keresse Hivatalunkat a 06/62520040es telefonszámon!

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is 

szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást 
a lakosság számára, de természetesen a polgármesteri hivatal 

nyitvatartási idejében az elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.
Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, 

hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!
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Apátfalvi óvodakonyha felújítása

Végeztünk a Dózsa György utcai óvoda fő
zőkonyhájának a felújításával, amire Har
mincnyolcmillió forintot nyert az apátfalvi 
önkormányzat a Belügyminisztériumhoz 
beadott pályázatán, a szükséges kétmillió 
forint önrészt pedig a község vállalta. Így 
vált lehetségessé, hogy 40 millió forintból 
modernizáljuk a Dózsa György utcai óvo
da főzőkonyháját, amely több mint 200 
főre főz, és az óvodások étkeztetésén felül 
a szociális étkeztetést is ellátja. Az erede
ti elképzelések szerint a munkálatokat az 
óvoda nyári szünete alatt végezték volna 
el, ám a koronavírus vészhelyzet miatt el
rendelt óvodai zárva tartás miatt azt most 
előrehoztuk.
A villamosenergiahálózatbővítése és kor
szerűsítése mellett betonoztak, burkoltak, 
festettek a főzőkonyhában, mely így teljes 
körű felújításon esett át. A jelenlegi eszkö
zök helyett is újakat kapnak, illetve bővítik 
is a jelenlegi a dolgozók által használtakat. 
A konyha és a kiszolgáló helyiségek felújí
tása megtörtént, az eszközök is megérkez
tek, a konyha újból zavartalanul működik.
A mini bölcsőde csoportszobájának meg
felelő természetes megvilágításáról is 
gondoskodnunk kellett, hogy a helyiség 
természetes megvilágítása biztosítson ele
gendő fényt a rendeltetés szerinti bizton
ságos használathoz. Sikerült a megvaló
sítás három darab fénycsatorna rendszer 
kialakításával a veszélyhelyzet miatt elren
delt zárva tartás idején.
Játszótéri eszközök beszerzésére is nyer
tünk pályázatot 3 millió forint értékben. 

A Hunyadi, a Móricz és a Damjanich ut
cai játszóterekre egyenként 1 millió fo
rintot nyertünk. Az új játszótéri eszközök 
megrendelése megtörtént, várjuk az új 
eszközöket.

A járdák felújítására is nyertünk pályáza
ton. 15 millió forint összegben épülnek 
járdák (Szabadság utca, Dózsa György ut
ca, Damjanich utca). Az érintett három 
utcában a járdák rossz műszaki állapotúak, 
a gyalogos közlekedést veszélyeztetik. A 
felújítással egységes térköves burkolatú 
járda épül. A beruházás várható kezdési 
időpontja nyár végén lesz. Természetesen 
tudjuk, hogy nagyon sok járdaszakaszt 
kellene felújítani, ezért továbbra is pályá
zunk ill. a Járdaépítési támogatást igényel
heti aki vállalja, hogy a saját ingatlanja 
előtti közterületen lévő járda felújítását 
saját maguk elvégzik. Részükre az Önkor
mányzat a járda felújításához szükséges 
anyagokat biztosítja.

Szekeres Ferenc polgármester

 

Kedves Olvasók! 

Könyvtárunk nyári olvasás 
kihívást hirdetett, melynek 
keretében minden könyvtár-
látogató pecsétet kap az előzőleg 
kapott könyvjelzőjére. A játék 
nyár végéig tart, még nincs késő 
bekapcsolódni.  

Azt kérem a kedves olvasóktól, 
hogy a könyvjelzőket 2020. 
szeptember 10-ig hozzák be a 
könyvtárba, hogy részt vehessenek 
az ajándékosztáson, melynek 
időpontját később határozzuk 
meg.  

Köszönöm!  
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Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!

Apátfalván minden hónap máso-

dik szerdáján 13.00 és 15.00 kö-

zött várja ügyfeleit a kormányab-

lak busz a Polgármesteri Hivatal 

előtt (6931 Apátfalva Templom 

u. 69).

Következő alkalom: 

2020. szeptember 9. (szerda) 

13.00-15.00 között

Hivatalunk által biztosított szolgáltatások 
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen mi
nél több ügyüket el tudják intézni. Ennek 
keretében fontos célunk, hogy a kisebb la
kosságszámú településeken élő ügyfeleink 
is helyben tudják a személyes okmányaik
kal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne 
kelljen beutazniuk a járásközpontok kor
mányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így 
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat 

(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási 
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú te
lepüléseken. A kormányablak buszban a 
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes 
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pe
dig további – eddig, valamely kormányab
lakban intézhető – ügyek is elintézhetőek 
lesznek helyben. A kormányablak busz 
által tehát jelentős mértékben növeljük a 
helyben intézhető ügyek számát a kisebb 
települések esetében is.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő 7.00–17.00
kedd 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
csütörtök 8.00–18.00
péntek 8.00–12.00

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat júliusi eseményei

2020.06.29–2020.07.03 és 2020.07.13.
2020.07.17. között az Apátfalvi Szociá
lis Alapszolgáltatási Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálata „Minecraft”és 
„Gumball” fantázia nevű táborokat tartott 
a helyi Szigetházban. Minden napot pró
báltuk a gyerekek számára minél moz

galmasabbá és élményekben gazdagabbá 
tenni. Készítettünk gipszfigurákat, melye
ket kifestettünk, rendeztünk csocsó verse
nyeket. Paku József jóvoltából egyegy nap 
lovas kocsival kimentünk a Maros partra 
illetve az Önkormányzat tanyájára ahol 
megnézhették a gyerekek az állatokat. Szo
kásunkhoz híven 22 napot Varga Zoltán
nál töltöttünk a tanyán ahol lehetőségük 
nyílt a gyerekeknek az állatsimogatásra 
és lovagolásra is. Mindkét hetet az Apát
falva Község Sportcsarnokában zártuk 
sorversenyekkel.
Köszönjük mindenkinek a segítségét és 
munkáját!
2020.07.07én a Szociális és Gyermek
védelmi Főigazgatóság az Apátfalvi Szo

ciális Alapszolgáltatási Központ Család 
és Gyermekjóléti Szolgálatával közö
sen, tartós élelmiszer csomagot osz
tott a RSZTOP1.1.116201600002 
kiemelt európai uniós projekt ke
retében a rászoruló családok és a 
RSZTOP4.1.116201700001 kódszámú 
„Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rá-
szoruló megváltozott munkaképességű, va-
lamint rendkívül alacsony jövedelmű idős-
korú személyek számára”.
2020.07.09én Budapesti székhelyű Bap
tista Szeretetszolgálat jóvoltából ruhabör
zét tartottunk az Apátfalvi Szociális Alap
szolgáltatási Központ kerthelyiségében.

Puskásné Ember Ninette
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Változás az iskolai 
étkezési térítési díj 

befizetéséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020 szeptembertől két 
módon fizethetik ki az étkezési díj összegét: 

1. átutalással az Önkormányzat 
5690012310005903 számú bankszámlájára. 
A  közlemény rovatban kérjük tüntessék fel 

a számla sorszámát és a gyermek nevét. 

2. készpénzben az apátfalvi Takarékbank Zrt. 
pénztárában befizetési megbízással, 

melyet mellékelve megküldünk 
Önöknek a számlával együtt.

Kérdés esetén keresse Hivatalunkat a (0662) 520
040es telefonszámon! 
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BÍBIC OVIS HÍREK

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk a családokat, hogy a 27/2020. 
(VIII.11.) EMMI rendelete a 2020/2021. 
tanév rendjéről alapján intézményünkben 
a nevelési év 2020. szeptember 1jén kez
dődik. Az újonnan érkező családok a be
szoktatással kapcsolatos igényeiket meg
beszélhetik az Apátfalvi Bíbic Óvoda és 
Bölcsőde óvodapedagógusaival. 
Megkérem a családokat, hogy az említett 
kiscsoportos óvodapedagógusokkal ve

gyék fel a kapcsolatot, egyeztessenek a 
beszoktatásról, illetve a családlátogatás 
menetéről. 
Intézményeink – épületen belül is – 
2020. augusztus 25-től – a szülők tekin-
tetében – csak szájmaszk használatával 
látogathatók. 
Maros utcai óvoda: a kiscsoport óvoda
pedagógusai: Ludányiné Dinnyés Éva és 
Csikós Anita
Telefonszámok: (0662) 260052, (0620) 
2500767

Dózsa György utcai óvoda: a kiscsoport 
óvodapedagógusai: Tornyai Jánosné és Fa
ragó Erzsébet
Telefonszám: (0620) 2500492

Rákóczi utcai óvoda óvodapedagógusai: 
Csenteri Andrea és Jázmin Laura
Telefonszám: (0620) 2500636

Intézményvezetés

Bölcsődébe 
készülőknek

„Ovis-zsák” – váltóruha: Mindenképp le
gyen egykét póló rövid vagy hosszú ujjú 
az időjárásnak megfelelően. Benti nadrág 
vagy kisszoknya arra gondolva, hogy most 
még meleg van, amikor pedig kint lehűl az 
idő, akkor beindul a fűtés. A csoportszo
bában általában nincs hideg, ezért a benti 
játszóruha le legyen túl vastag és minden
képp tiszta pamutot válasszunk. Legyen 
váltó zokni elegendő.
Váltócipő: A csoportban a gyerek lábán 

legyen kényelmes, nem túl zárt cipő vagy 
szandál. A legjobb a bőrből készült, de 
lehet textil cipőcske is. A gondozónénik 
örömmel veszik, ha nem fűzős és nem csa
tos, hanem bele bújós vagy tépőzáras, amit 
idővel már a kis bölcsisek is egyedül tud
nak lefelhúzni.
Ágynemű: a legtöbb helyen nagyon prak
tikus, alacsony egymásba rakható mű
anyag ágyacskákon altatják a gyermekeket. 
Ezekre olyan lepedőt érdemes tenni, ami 
a négy sarkánál csapott, gumival rendel
kezik így a kiságy lábaira rögzíthető. Nem 
árt, ha több rétegű, steppelt, hiszen ez alatt 

a műanyag ágy van csak. Lehet, hogy vin
nünk kell kistakarót, vagy esetleg csak hu
zatot hozzá. Alvójáték, otthoni kedvenc, 
akár még cumi is bevihető a bölcsibe.
Pizsama, (textil vagy szintetikus) zsák-
ban: Lehetőleg pamut anyagú, két részes 
(felső + nadrág). Mindenképen könnyen 
kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük 
a gyermek önállósodását! Kerülendő az 
overalljellegű hálóruha.
Pelenka: Természetesen csak annak szük
séges, aki nem szobatiszta, de ez a bölcsi
ben eleinte jellemzően mindenkire igaz. 
Popsikrémet és popsi törlőkendőt is tart
sunk bent.
Evéshez előke, partedli: Ha beküldünk 
23 darabot, rá fogják adni evés előtt, meg
védve ezzel a ruhácskákat.
Fogkefe, fogkrém
Papírzsebkendő (100as csomag 2db)
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket 
óvodáinkban, a nyárra mindenkinek jó pi
henést kívánunk!

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Mindjárt itt a tanévkezdés!
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és 

Bölcsődébe újonnan érkező gyer-

mekek szüleinek szeretnénk se-

gítséget nyújtani a beóvodázta-

tással kapcsolatos teendőikben!

Óvodába készülőknek

Óvodába lépéskor a gyermeknek bizto-
sítva legyen:

Óvodai zsák: (esetleg vállfa próbáljunk 
olyat választani, ami nem lóg ki az öltö
zőszekrényből). A zsákba kerüljön váltó
ruha, mindenből legalább kettő: nadrág, 
póló, pulcsi, zokni, alsónemű, és 2 nejlon
zacskó, amibe a levetett ruha kerül. Az 
„ovis zsák” tartalmát érdemes rendszere
sen átnézni, a hazakerült illetve kinőtt ru
hákat pótolni.
Nagy segítség, ha minden ruhadarabra 
és a cipőkre rá van rajzolva a gyermek je
le. Gyakran előfordul, hogy hiába veszek 
ki a zsákból egy tiszta pólót, a kicsik sírva 
állítják: ez nem az övék. Ha ilyenkor meg 
tudom mutatni a címkéjében a jelét, hogy 
„Nézd csak, itt a jeled, anya rajzolta!”, az 
legtöbbször meg is oldja a problémát.
Váltócipő: Papucs nem jó, sem a teremben, 
sem az udvaron, mert balesetveszélyes!!! A 
gyermekek életkorából adódóan nem ja
vasolt a fűzős cipő. A tépőzáras és csatos 
lábbelik nagyban elősegítik a gyermekek 
önállósodását.
Gyerek ágynemű és ágyneműhuzat: 
(Mielőtt beszereznénk érdemes érdeklőd
ni az óvodában, hogy milyet javasolnak; 
mekkora méretű a célszerű, legyene kü
lön párna, stb.)
Pizsama (textil vagy szintetikus) zsák-
ban: Lehetőleg pamut anyagú, két részes 
(felső + nadrág). Mindenképpen könnyen 
kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük 
a gyermek önállósodását! Kerülendő az 
overalljellegű hálóruha. Óvodában higié
niai okokból nem javasolt az alvójáték és a 
cumi, de persze kiscsoportos gyermekek
nél még beszéljük meg a csoportot vezető 
óvodapedagógussal, mit szeretnénk!

Tornafelszerelés, (textil vagy szintetikus) 
zsákban: (póló, rövidnadrág, tornacipő)
Fogkefe (12 havonta érdemes megnézni 
és szükség esetén cserélni az elhasználó
dottat újra.)
Fogkrém
Papírzsebkendő (100as csomag – 2 db)

Amire szükség lehet még:
– festőing (apa vagy anya régi, már nem 
használt pólója) az óvodapedagógus egyé
ni kérésére
– szalvéta, WCpapír

A szülők lehetőségei, 
amelyekkel 
elősegíthetik 
gyermekük 
sikeres óvodai 
beilleszkedését
(a beíratástól az óvodakezdésig elérhető 
célok)

1. Az óvoda a kisgyermekek játszóháza, 
ahol csak érdekes események történnek 
majd velünk. Ezt érdemes sugallni szá
mukra. Negatív jelzőket ne tegyenek a 
gyermekek előtt. (Én se szerettem járni. 
Majd ott lesz az óvó néni…, és hogy fog
nak bírni veled stb.)

2. Önállósodási törekvéseiket – ame
lyek nem veszélyeztetik őt – hagyják ki
bontakozni. (Pl.: egyedül öltözni, cipőt 
húzni stb.)
3. Szükségleteit próbálja meg szóban 
kifejezni – szomjas vagyok, fázok, vécé
re kell menni.
4. Lehetőleg legyen az életkorának 
megfelelő napirendje, amelytől csak al
kalmanként térnek el. Ez a nap folya
mán kiszámíthatóvá és érthetővé teszi a 
gyermek számára az eligazodást, meg
bízható támpontot ad (étkezések, játék, 
pihenés).
5. Az egészségügyi szokások (vécé

használat, orrfújás technikája, fogmosás) 
nem árt, ha képességeihez mérten ismert 
a gyermek számára. Biztassák, hogy bát
ran fordulhat az óvodában is a felnőttek
hez – akárcsak otthon , minden segítséget 
megkap.
6. Jó, ha otthon is az asztal mellett ülve 
étkezik a gyermek, mert sokszor csak ez 
áll az óvodai étkezési problémák mögött 
(jártábankeltében vagy tv előtt étkezett). 
Lehetőleg önállóan használja az evőesz
közöket, tudjon szilárd ételt harapni, rág
ni, pohárból inni. Az óvodában vizet, tejet, 
teát tudunk biztosítani, jó ha ezekkel már 
találkozik otthon is.
7. A szülő által fontosnak tartott tiltásokat 
tartassák be, mert itt is fog a gyermek sza
bályokkal találkozni (pl.: az időjárásnak 
megfelelően kell öltözködni, ne a gyermek 
döntése legyen, hogy mit vesz fel. A gyer
mek dühkitörése nem lehet a célja elérés
nek eszköze – bár ez a dackorszak ideje.
8. Családon belül próbálkozni lehet a 
gyermekkel az anya nélküli elfoglaltságok
kal, az elválás megtapasztalására.
9. A cumi vagy alvóka elhagyása ne az 
óvodakezdésre essen, mindkettőt lehet 
hozni az óvodai pihenőidőre. Ne keltsenek 
félelmet azzal, hogy az óvodába érkezésig 
arról már le kell szoknia.
10. A gyermek megérzi a szülők félelmét 
az elválástól, akkor is, ha jól palástolja. Így 
váljanak el reggelente: „Érezd jól magad, 
játssz sokat és jövök érted!”
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Helyi Értékekről Gyerekeknek

Helyi értékekkel ismerkedtek au-

gusztus 11-én kedden az apátfal-

vi Bíbic tábor résztvevői a falu-

házban rendezett „Helyi közös-

ségek fejlesztése Apátfalván és 

Magyarcsanádon” TOP-5.3.1-16-

CS1-2017-00009 pályázat kere-

tében – Helyi Értékekről Gyere-

keknek – tematikus napon.

A tematikus napon résztvevő mintegy har
minc helybéli diák érdekes programokon 
vehetett részt.
– A Bíbic tábor Apátfalva hagyományai, 
értékei átörökítését foglalja magában, a 
gyerekek egész héten ezzel foglalkoz
nak – árulta el Antal Eszter táborvezető. 
A keddi tematikus napra olyan érdeklődő 
gyerekek is elmentek, akik egyébként nem 
vesznek részt az ötnapos táborozásban, de 

akiket érdekel a köz
ség múltja. A nap első 
felében Vargáné Nagy
falusi Ilona, az Apátfal
vi Települési Értéktár 
bizottság elnöke tartott 
érdekfeszítő, a gyereke
ket bevonó interaktív 
előadást a község érté
keiről, hagyományairól, 
majd a gyerekek érdek
lődve hallhatták, hogy 

a csuhétárgy készítéssel valamint fehér 
hímzéssel és horgolással foglalkozó Kakas 
Istvánné mit mesél, hogy mivel játszottak 
az ő gyerekkorában, amikor se internet, se 
mobiltelefon, se számítógép, se Barbie, de 
még csak tévékészülék sem volt.
– Ancsa néni elmesélte, hogy bizony a saját 
maga által készített játékokkal, csuhébabá
val és egyebekkel játszott, ugyanis szegény 
családból származott. Vígh Antal kaskötő 
mester pedig Tóth Tamás kérdéseire elme
sélte, hogy annak idején otthon állattar
tással foglalkoztak, majd idősebb korában 
megtanulta a kosárfonást, melyet nagyon 
szeret tanítani is, nem csak művelni. Hoz
zátette, hogy szerencsére egyre több tanít
ványa van – sorolta a táborvezető.
Kakas Istvánné és Vígh Antal be is mutat
ták, mit is tudnak, s a gyerekek segítségé

vel készültek a csuhé fecskék, – pillangók, 
babák, illetve a vesszőkosarak. A gyerekek 
nagy izgalommal vettek részt a paraszt
olimpia versenyszámaiban, a meggymag
dobálástól a vízhordáson át a régi zok
niból készült labda célba dobásáig és a 
zsákban ugráslásig vagy a csutkából való 
várépítésig.
– Ezeket az egyszerű eszközöket minden 
gyerek odahaza is el tudja készíteni, hogy 
játsszon vele – mondta Antal Eszter, aki 
fontosnak tartja, hogy a helyi gyerekek 
mindenféleképpen ismerjék meg a község 
hagyományait. – Nagyon fontosnak tar
tom, hogy a gyerekek mindenféleképpen 
ismerjék meg a helyi templomot, hiszen 
mára kis számban járnak oda a gyerekek. 
Viszont annyira sok mindent rejt a temp
lom, hogy ezeket pénteken szeretném 
megmutatni a gyerekeknek – tette hozzá 
Antal Eszter táborvezető.
A parasztolimpia résztvevői ügyességét 
korosztályonként és nemenként érmekkel 
ismerték el. Aki érmet nem, az csokoládét 
kapott jutalomként. A Bíbictábor résztve
vőinek Tariné Tóth Hajnalka tartott cite
ra és népzenei bemutatót, de a gyerekek 
megcsodálhatják az egykori helyi, fehér 
hímzéssel díszített népviseletet is.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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Önkormányzati Nyári Táborok 
– beszámoló

Kaland Tábor

A kaland tábor a kézműveskedésről és az 
ügyességi feladatokról szólt, amely a Fa
luházban valósult meg júliusban. A sza
badjáték alatt a gyerekek fociztak, ugráló 
köteleztek. A nyáridőre való tekintettel 
előnyben részesítették az udvari játékokat. 
A kötött foglalkozások alatt figyelem, kon
centráció és memória fejlesztő játékokban 
vehettek részt a gyerekek. Ezen kívül arcot 
festettek és vattacukrot is készítettek a tá
borosok. A kaland tábor nem csak nyári 
elfoglaltságot nyújtott, de sok szempontól 
fejlesztette is a gyerekeket.
Táborvezető: Antal Eszter

Foci Tábor

Júniusban két alkalommal is megszerve
zésre került a Sportcsarnokba a foci tábor, 
amely a következőképpen zajlott le: Reg
geli érkezés után átöltözés és felkészülés 
következett az edzésre. A délelőtti edzések 
között szerepelt a labdás ügyességi játék, 
sorversenyzés, páros labdás gyakorlatok 
és a fogójáték is. Délben egy kis pihenőt 

tartottak. Ebéd utáni levezetésként séta, 
játszóterezés és társas játék következett. 
Ezek után újra megkezdődött a foci edzés. 
A nap végét mosakodással, kézmosással 
és öltözéssel zárták. A foci táborba egy
aránt fiúk és lányok is nagy lelkesedéssel 
résztvettek.
Táborvezető: Bány Tamás

Kézilabda Tábor

A júliusi tábor olyan nagy népszerűségnek 
örvendett, hogy augusztusban is megszer
vezésre került. A tábor a főként a spor
tolásra és a kézilabda alapjaira épült. A 
gyülekező után gimnasztikai feladatokon 
kívül futás és létramászás is szerepelt a 
bemelegítés között. Megreggelizés után el
mélet következett: megtanulták a kézilab
da alapjait. Ezt követően játékos feladatok 
és sorversenyzés következett. Délután a 
gyerekek szabadfoglalkozáson és kézilab
da edzésen vehettek részt. A napot nyúj
tással és levezetéssel zárták.
Táborvezető: Bárnainé Restás Adrienn

Gumball Tábor

Idén is próbálták minél változatosabbá 
tenni a gyerekek számára ezt az 1 hetet, 
amely a Szigetházban valósult meg. Min

den nap a reggelit követően versenyeken 
és kirándulásokon vettek részt, ezen kívül 
kézműveskedtek is. Két napot töltöttek egy 
helyi tanyán, ahol a gyerekeknek lehetősé
gük volt lovagolni. Egy nap lovaskocsival 
bebarangolták a Maros partot. A sport
csarnokba is ellátogattak, ahol sorverse
nyeket szerveztek a gyerekeknek.
Táborvezető: Gilicze Márta

Közlekedj Biztonságosan! 

Rendvédelmi Tábor

A tábor a makói rendőrkapitánysággal kö
zös szervezés keretein belül történt. Emiatt 
számos programlehetőséget tudtak meg
valósítani az apátfalvi Faluházban. A hét 
célja az volt, hogy a gyerekek megismer
kedjenek a rendvédelmi szervekkel, mint 
a tűzoltóság és a rendőrség. Megismerjék 
a munkájukat, eszközeiket és betekintést 
nyerhettek a mindennapi életükbe. Nagy 
hangsúlyt fektettek a baleset és bűnmeg
előzésre, illetve az internet veszélyeire. A 
tábort a sok ajándék és meglepetés tette 
teljessé, mint például a palacsinta, főtt ku
korica, sütemény, kürtőskalács.
Táborvezető: Antal Eszter

Szekeres Ferenc polgármester ezúton 
szeretné megköszönni a táborvezetők és 
segítőik áldozatos munkáját, hiszen nél
külük a táborok lebonyolítása nem lett 
volna megoldható. Jövő évben a pályázat
nak köszönhetően szintén megrendezésre 
kerülnek a táborok, számítunk jövőre is a 
táborvezetőkre és a segítőikre is egyaránt.

Varga Alexandra
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Kupagyőzelemmel hangoltak a 
bajnokságra az apátfalvi focisták

Első alkalommal szervezték meg Apát
falván az ASCKupát, melyet a névadó 
és házigazda csapat azonnal el is hódí
tott. Luczó Csaba, az Apátfalva SC elnöke 
a Rádió 7nek elmondta: a veszélyhelyzet 
miatt nem szervezhették meg a már nagy 
hagyománnyal rendelkező falunapi Sinka 
Kupát, ezért döntöttek egy másik torna 
megrendezéséről. Hozzátette: négy tele
pülésről, vagyis Apátfalváról, Csanádpa
lotáról, Makóról és Marosleléről összesen 
nyolc csapat nevezett. Az elnök kiemelte: 
nagyon jó hangulatú meccseket játszottak 
a fiúk és ezzel a győzelemmel hangolhat

tak az augusztus elsejei Mórahalom elleni 
kupamérkőzésre, valamint az azt követő 
bajnokikra.
Luczó Csabától megtudtuk: a döntőben a 
házigazda ASCRET a Classic FCvel ját
szott, a makói fiatalokból álló csapat ke
ményen küzdött, de végül győzött a rutin. 
A harmadik helyett a Nyárfa, a negyediket 
pedig a Nagyköz szerezte meg. A torna 
legjobb játékosának Barát Tamást válasz
tották, a legtöbb gólt – szám szerint 18at 
– pedig Kóródi Márk szerezte. A legjobb 
kapusnak járó serleget Szekeres Ferenc 
polgármestertől Rakity György vette át, a 

legsportszerűbb csapat pedig a Maroslele 
lett.

(Rádió7, Kormos Tamás)

Szeretném megköszönni Luczó Csabá-
nak az ASC elnökének, Varga-Jani Ildi-
kónak sportszervezőnek, Sóki Józsefnek, 
az ASC felügyelő bizottságának tagjá-
nak, a torna lebonyolításában végzett 
kiemelkedő munkájukat. Gratulálunk a 
csapatoknak, játékosoknak és nagy sze-
retettel várjuk vissza őket.

Szekeres Ferenc 
polgármester 

FOCI HÍREK

1. ASC csapata

3. Nyárfa csapata

2. Classic FC csapata
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A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Az ifjúsági zene-tánc táborunk megindult 30 fővel

Ezen a napon a „romás lecsó” volt a sláger és a specialitás.

Egészségnapot tartottunk táborunkban! Köszönjük az apátfalvi 
védőnőknek segítségét, és a tanácsadását!

          Volt rajzverseny, zene, tánc, szalonnasütés, játék

A frissen sütött Fornetti reggelizés után, a lovaskocsikázásé volt a 
főszerep, zeneszóval, majd egy hűsítő fagyizás a végén, és egy finom 
ebéd.

Ez volt a táborzárasunk utolsó napja, ami nagyon jól sikerült. Reg-
gelizés után barátságos focimérkőzés következett (Makó–Magyar-
csanád ), majd zene-tánc, csocsózás, gaming. Mindezek közben a 
cigánykáposzta előkészületei folytak, jókedvvel-nótázással, majd 
végre elkészült a romás specialitás, amit már nagyon várt minden 
táborozó, és vendég.
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Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy nyári hónap, és az au
gusztus a nyár végének hirnöke. Elérkez
tünk Kisasszony havába. Lehet, hogy úgy 
érezzük, hogy ezen a nyáron a szabad
ságunk nem éppen úgy alakult ahogyan 
szerettük volna, de ez ne adjon helyet a 
csüggedésnek.
FidesSpesCharitas, HitReménySzere
tet! Ezt a három kifejezést mindig ele
venítsük fel, és akkor a nehéz és sokszor 
negatívnak tűnő dolgokat is könnyebben 
tudjuk feldolgozni és megoldani. Hálás
nak kell lennünk az apróbb örömökért, és 
azért mert nekünk mindig ott vannak a 
kapaszkodóink: Jézus és Szűz Mária.
Mindjárt a hónap elején egy szép Mária 
ünnep van. Augusztus 5én Havas Bol
dogasszony népiesen Havi Boldogasszony. 
Ez a nap a Szűzanya római főtemplomá
nak a Santa Maria Maggióre fölszentelési 
évfordulója. 366ban III. Sixtus szentelte 
fel a templomot, amely azon a dombon 
épült, ahol augusztus 5én Rómában egy 
jól körülhatárolható telken, amelyet reg-
gel hóval födve találtak. Ezen a napon 
van Szeged – alsóvárosi Havi Boldogasz
szony templomának búcsúja is.
Nekünk Apátfalviaknak a Langó kápolna 
emlékeztet erre az ünnepre. A tanyán élő 
emberek az aratás befejezése után a tanyai 
búcsú megtartásával adtak hálát. A kápol
na története mindenki számára ismert. 
Köszönet az építőknek Langó Mátyás és 
nejének Szigethy Rozáliának, és azoknak 
a testvéreknek, rokonoknak és ismerősök
nek akik a munka részesei voltak !
Utolsó tulajdonosa Langó Pista bácsi és 
neje Terike néni az egyháznak adomá
nyozta. A múlt és az örökösök végső aka
ratát tiszteletben tartva menjünk ki a ká
polnai búcsúra. Sokan vagyunk, akiknek 
őseik a tanyavilágból költöztek be a faluba, 
emlékezzünk rájuk is.

Augusztus 6-án Urunk Színeváltozása
Olvassuk el Máté evangéliumából a leírást 
(Mt, 17 18). Péter, Jakab és János a Tá
bor hegyen bepillantást nyertek egy másik 
életbe, egy kegyelmi állapotba. A világos

ság rózsafűzérének negyedik titka „ Aki a 
Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.”

Augusztus 8-án Szent Domonkos ünnepe
A domonkos rend létrehozója. A rend há
rom öröksége: szeretetalázatosságszent 
szegénység.
A rózsafűzér imádkozásának kezdeteit 
nehéz meghatározni. Jámbor hagyomány 
szerint Domonkos egy fegyvert kért a 
Szűzanyától és az „olvasó” megteremtőjé
nek tekintik.

Augusztus 11-én Assisi Szent Klára
Assisiből két olyan szent indult el szinte 
egy időben a szeretet útján, amely az egy
házban új szerzetesi alapokat tett le. Jobb 
módú gazdag család gyermekei Szent Fe
renc és Szent Klára testvérével Ágnessel 
lemondtak a gazdagságról, hogy a szent 
szegénységnek éljenek.
Észrevesszüke mai napjainkban, hogy 
segítsünk a sokszor némaságba zárkózott 
szegényebb rokonaiknak, testvéreinknek, 
embertársainknak?
Ne mondd embertársadnak: „ Menj , gyere 
máskor, holnap majd adok!” – ha mindjárt 
adhatnál. ( Péld. 3, 28)

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony
Szűz Mária mennybevitelének ünnepe. 
Mária szent teste mely Életnek adott életet, 
dicsőségesen felvétetett a mennybe. El
ső szent királyunk ezen a napon ajánlotta 
fel országunkat az Ég királynőjének, Szűz 

Máriának. Magyarok Nagyasszonya kö
nyörögj érettünk! A Dicsőséges rózsafűzér 
titkaiban. „Aki Téged Szent Szűz a menny-
be fölvett”, „Aki Téged Szent Szűz a menny-
ben megkoronázott”. Eszembe jutott egy 
szép régi zarándoklat néhai Tibor atyával 
Andocson ezen az ünnepen.

Augusztus 18-án Szent Ilona
Nagy Constantinus császár anyja aki 300 
éves üldözés után szabadságot adott a ke
resztényeknek. Szent Ilona fia császári 
udvarában jótékonykodott, felvette a ke
reszténységet és nemes szenvedélye volt a 
templomok építése. Zarándokként eljutott 
a Szentföldre és nevéhez fűződik a Szent 
Kereszt megtalálásának legendája.

Augusztus 20-án Szent István király
Nemzetünk első királya, aki évezredekre 
megalapozta a haza alapjait.
Egész könyvtárra levő írás van szent kirá
lyunkról, de gyakrabban kellene felidéz
nünk fiához, Szent Imre herceghez intézett 
„Intelmeit”, amit az utókor is törvényként 
kell, hogy tiszteljen. Kidolgozta a jog
rendszert, amely a kemény szavak mellett 
felhívja a figyelmet az alázatosságra. Ezen 
az ünnepen megáldják az új kenyeret és 
imádkozzunk, hogy minden család aszta
lára jusson kenyér!
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma” imádkozzuk a miatyánkban. Köszö
net a Gazdakörnek, hogy hozzájárulnak 
az ország kenyeréhez felajánlásukkal. Au
gusztus utolsó vasárnapján , 30án : Hála
adás a termésért.
Ne legyünk elégedetlenek, igyekezzünk 
bizalommal hálát adni Istennek azokért a 
javakért, amit munkánk eredményeként a 
föld ad számunkra !
Az ünnepnapi és vasárnapi szent misék 
időpontját halgassuk a misék végén, adjuk 
tovább, vagy kísérjük figyelemmel a temp
lomban kitett hirdetőn. Az időpontokat 
sokszor nem várt tényezők befolyásolják.
Legyen áldott szép hónapjuk!

dr. Langó Julianna
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Tekerj Edoval!
A konditerem használata mellett idén a biciklik is szerepet 
kaptak az apátfalvi sportcsarnokban. Heti rendszerességgel 
spinning edzésre is lehet jelentkezni, amihez szükséges a 
kondi bérlet kiváltása. A bérlet feljogosít a konditerem és a 
biciklik korlátlan felhasználására. Ha érzel magadban elég 
motivációt, akkor jelentkezz a sportcsarnokban VargaJani 
Ildikónál. Vasárnaponként 17 órától Aerobic edzésekre is 
van lehetőség, szakképzett oktatóval. Az Aerobic órák in
gyenesek, az apátfalvi önkormányzat támogatásával.

– Állóképesség
– Kalóriagyilkos
– Jó hangulat
– Feszültséglevezető

Amit hozz magaddal: 
– Innivaló
– Törülköző 
– Kemény talpú cipő

Tisztelt Lakosaink!
Tisztelettel megkérjük lakosainkat, hogy közterületen és 
az árterekben ne helyezzenek el építési törmeléket és hul
ladékot, hiszen ez szabálysértés, ezeket mindenkinek ma
ga kell elszállíttatni, ez nem az önkormányzat feladata! Ha 
nem tudják elszállíttatni, akkor vigyék vissza a házukba, az 
utca és az ártér nem hulladékszeméttároló! Apátfalva Köz
ség Önkormányzata építési törmelék elszállításával kapcso
latosan az alábbi tájékoztatást adja: – tégla, beton, cserép 
törmelék – 14.000 Ft/4 m3es konténer – vegyes vályogos 
törmelék – 22.000 Ft/4 m3es konténer. A konténer rende
lését az alábbi számon is lehet kérni 20/9952139. (Borci 
Trans Kft.) Apátfalva Község Önkormányzata csak a tiszta 
betontörmeléket szállítja el!

Tilos a közterületeken és az árterekben az 
építési törmelékek és hulladékok lerakása!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája vállal

RUHAJAVÍTÁST, 
ZIPZÁRCSERÉT, 

NADRÁGFELVARRÁST, 
RUHAÁTALAKÍTÁST 
KEDVEZŐ ÁRAKKAL.

Lepje meg szeretteit 
különleges egyedi párnákkal, pólókkal, 

melyeket többfajta nyomtatási eljárással tudunk díszíteni!

Rongyszőnyegek 
széles választékban, több méretben kaphatók.

Előrendelést is felveszünk. 

Aktuális árainkról érdeklődjenek üzemünkben!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája
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LAKOSSÁGI HIBA
BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatéko-
nyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a 
közterületeinket érintő javítással, hi-

baelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.

Ingyenes, házhoz 
menő lomtalanítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FBHNP Nonprofit Kft. 
ingyenes házhoz menő lomtalanítást szervez Apátfalván

2020. szeptember 19-én (szombat)
Elhelyezhető hulladékok fajtái:
•  lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: feleslegessé vált 

használati tárgyak, eszközök, bútorok. 
•  A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb mére

tű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás meg
akadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
adhatók le.

Közreműködésüket köszönjük!

FBHNP Nonprofit Kft.
Telefon: (79) 524821

email: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
web: www.fbhnpkft.hu

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. július 1től másik 
alvállalkozó végzi a szemétszállítást községünkben. A sze
métszállítással kapcsolatosan több probléma is felmerült az 
elmúlt időszakban, melyet a szolgáltató felé jelzett az ön
kormányzat. Problémaként merült fel, hogy a szeméttáro
ló edényzet mellé kihelyezett zsák nem került elvitelre. Az 
FBHNP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság csak az általa biztosított többlethulladék gyűjtő 
zsákot viszi el, melyet az Apátfalvi Polgármesteri Hivatalban 
lehet kérni és átvenni átadásátvételi jegyzőkönyv aláírásá
val, melyben az átvevő nyilatkozik, hogy a többlethulladék 
gyűjtő zsák után fizetendő közszolgáltatási díjat (200 Ft/db) 
az NHKV Zrt. mint a közszolgáltatási díj beszedésére jogo
sult szervezet részére, számla ellenében megfizet.

Tájékoztatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2020. augusztus 24-én hétfőn reggel 8.00-tól 
díjmentes ortopédiai szűrés lesz 

az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
(6931 Apátfalva, Maros u. 39.) 

a PrimaProtetika Kft. jóvoltából. 

Vizsgálatra jelentkezni az intézményben személyesen, 
valamint telefonon a +3620/8015018as telefonszámon 

lehet legkésőbb 2020. augusztus18 ig.

A vizsgálatra hozni kell a személyes iratokat, 
TAJ kártyát, valamint – ha van – közgyógy igazolványt, 

illetve korábbi leleteket. 

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
2020. július 24-én újabb négy újszülöttet köszöntött 

Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely János Pálné 

alpolgármester. 2020. júliusig 19 kisbaba született 

Apátfalván, ebben a hónapban már második alkalom-

mal kerül sor a babalátogatásokra. A kicsik 40 ezer 

forint készpénzes támogatásban részesültek míg a 

szülőknek virággal, édességgel és borral kedveske-

dett az önkormányzat.

Elsőként Varga Szófiát és szüleit, Kolozsi Helgát és Varga Csabát 
látogatták meg. A kicsi Szófia Szegeden született, 2020. június 11
én 3540 grammal és 50 centivel. Azóta sokat nőtt a jó étvágya mi
att, már a súlya is elérte az 5 kgot. A frontokat jobban észreveszi, 
ilyenkor sokkal nyugtalanabb. Eredetileg apás szülést terveztek, 
de a járvány miatt ez sajnos nem volt engedélyezett. Legtöbbet 
az apuka segít a pici körül, eteti, pelenkázza, öltözteti. Bár Helga 
nővére is kiveszi a részét az esti fürdetésből. Környezettudatosság 
szempontjából a mosipelust használják, a kapott támogatásból 
egy újabb készletet szeretnének vásárolni. 

Ferencsik Ivett 2020. március 27én Szegeden látta meg a nap
világot, Szabó Noémi Zsuzsanna és Ferencsik Zoltán kislánya
ként. Az apuka a legnagyobb segítség a kicsi Ivett körül, csak egy 

feladatot ad át az anyukának, a pelenkázást. Két hónapos kora 
óta átalussza az éjszakákat, nagyon jó és nyugodt baba. Rendsze
resen járnak a Faluházban megrendezett Babusgatóra, amit Ivett 
nagyon élvez. Újabb kisbaba születésén meg gondolkoznak. 

Harmadikként Sóki Zoé Andreát és családját látogatták meg. Zoé 
Makón született, 2020. március 16án 2800 grammal és 48 cen
tivel Sókiné Károlyi Andrea és Sóki Gábor Attila gyermekeként. 
Andi már nagyon rutinos anyuka, hiszen 2015ben született a 
keresztfia, aki körül sokat segített. A kicsi Zoé Andrea nagyon 
mozgékony baba, de ennek ellenére jó alvó. A tápszer mellett már 
a bébiételeket is megeszi. Kistestvért még nem terveznek, a ház 
felújítását szeretnék befejezni. 

A polgármester és az alpolgármester a Petrovics családnál is járt. 
Petrovics Olivér 2020. március 10én jött a világra 3920 gram
mal és 51 centivel Paulheim Szintia és Petrovics Csaba kisfiaként. 
Harmadikként érkezett a családba a 3 éves Nóri és a 7 éves Ádi 
mellé. A két testvér közül Nóri foglalkozik többet a kicsi Olivér
rel. A nagy melegben az anyuka naponta többször is lefürdeti, 
mert a kicsi nehezen viseli a hőséget. Negyedik babát nem szeret
nének, mert eredetileg is hármat terveztek, így teljes a családjuk.

Varga Alexandra


